
Aprendendo mais sobre angina

A Angina pectoris (do peito) ou angina - uma condição que causa uma impressão característica como a dor no peito - é

provocada pela diminuição do fluxo sanguíneo para o coração.

Como funciona o meu coração?

O seu coração é um músculo que se contrai continuamente e, como todos os músculos, precisa de oxigéniooxigénio para trabalhar.

As artérias coronárias fornecem oxigéniooxigénio ao coração. Quanto mais alta for sua frequência cardíaca, mais oxigéniooxigénio o

seu coração irá precisar para funcionar. As artérias coronárias dilatam-se (expandem) para permitir o aumento do oferta de sangue

para o coração.

Como pode faltar oxigénio ao meu coração?

Se as suas artérias estiverem bloqueadas, elas não poderão se dilatar o suficiente para fornecer o oxigénio extra que é necessário.

Assim, o coração recebe menos oxigénio e, em virtude disso, pode ser danificado. Podem ser depositadas placas de colesterol nas

paredes das artérias coronárias e obstruir o fluxo sanguíneo.

Os factores de risco, como dieta rica em gorduras, tabagismo, obesidade e um estilo de vida sedentário podem colaborar para a

arteriosclerose (espessamento das artérias).

Quais são os sinais de aviso da angina?

Os sinais típicos da angina são: um aperto no peito associado à falta de ar, sudação, náusea e irradiação da dor do peito para os

braços ou a garganta. Em geral, a angina ocorre durante o esforço físico. A dor desaparece logo depois que o esforço é

interrompido.

Se você sofre de aperto no peito provocado por esforço associado a falta de ar, náusea ou suor, entre em contacto com seu médico.

Essa medida pode evitar que você sofra um ataque cardíaco.

Autoria de Malice & Co (França) e aprovado pelo Comité Científico Francês do docvadis.

Revisão local por Prof. A. Vaz Carneiro.

Actualizado Setembro 2011

Informações sobre este documento

Data de Criação: 30-09-2011

Dr. Ana Nunes Barata
MEDICINA GERAL E FAMILIAR

1


